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سامي عنان: رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير
إزالة تمثال الرئيس السابق من مدخل »الشورى«.. وبريطانيا تنتظر رد الحكومة على 20 سؤاالً لتجميد أمواله وأسرته

رئيس األركان سامي عنان
عائشة عبدالهادي

التساؤالت »ما يتعلق بهوية بعض 
الشهود الذين قالوا في حتقيقات 
النيابة املصرية ان وزراء وأفرادا 
من أسرة مبارك حولوا أمواال لبنوك 
بريطانية أو بنوك أوروبية لها صلة 
مبؤسسات أخرى في بريطانيا«.

ويطالب احملققون البريطانيون 
بوثائ����ق، مثل ص����ور ايصاالت 
التحويالت املصرفية، تبرهن على 

صحة هذه االتهامات.
وتستفس����ر بعض االس����ئلة 
البريطانية ع����ن »هويات بعض 
الشهود، في التحقيقات املصرية، 
وطبيعة العالقة بينها وبني املتهمني، 
وما اذا كان����وا ميلكون املزيد من 
االدلة واملعلومات« التي ميكن أن 

تفيد التحقيقات البريطانية.
البريطانية  الس����لطات  كانت 
قد أب����دت، كما قال����ت اخلارجية 
البريطانية، اس����تعدادا للتعاون 
مع الطلبات املصرية بشأن جتميد 
االموال واالرصدة، ولكنها أشارت 
الى أن أي حترك يجب أن يأتي في 

اطار اتفاق أوروبي شامل.
على صعيد متص����ل قال احد 
الواقف����ني امام مجلس الش����ورى 
امس االول »من كان يصدق« وهم 
القوات املسلحة تزيل  يشاهدون 
متثال الرخام ملبارك الذي تصدر 
مجلس الشورى منذ افتتاحه بعد 
حريق املجلس عام 2009 بحسب 

جريدة الوفد.

املصريني الس����ابقني، ومن بينهم 
الس����ابق حسني مبارك  الرئيس 
وأفراد أسرته، وذلك حسبما جاء 

ببوابة »االهرام«.
وطلبت وحدة التعاون القضائي 
البريطانية  الداخلي����ة  في وزارة 
اجابات عن أكثر من عشرين سؤاال 
التجميد الرسمية  أثارتها طلبات 
املصرية. وقد أحيلت معظم هذه 
االسئلة الى النائب العام املصري 
عن طريق اخلارجية املصرية منذ 
أسابيع. وتؤكد املصادر أن من هذه 

الى ذلك كشفت تقارير اخبارية 
ان السلطات البريطانية لم تتسلم 
بع����د امللف����ات الكامل����ة اخلاصة 
باالموال املنهوبة التي تسعى مصر 
الستردادها من البنوك واملؤسسات 

والشركات في بريطانيا.
وتؤكد مصادر مطلعة أن وزارة 
الداخلية البريطانية تنتظر ردودا 
على قائمة باستفسارات وصفت 
بالضرورية من الناحية القانونية 
قبل اتخاذ اجراءات فعلية لتجميد 
أموال وأرصدة عدد من املسؤولني 

القاهرة - وكاالت: كشف رئيس 
االركان سامي عنان عن مفاجأة من 
العيار الثقيل خالل لقاء مع مجموعة 
من »شباب التحرير«، قائال: اعلموا 
جيدا ان هناك أوامر رئاسية صدرت 
لنا بسحق املتظاهرين، ومساواة 
ميدان التحرير باألرض، لكن لم ولن 
نفعل هذا في يوم من األيام، »لو 
همه ناويني ما يلموش نفسهم، احنا 
هنوريهم العني احلمرا«، وقد لقيت 
تهديدات الفريق عنان صدى واسعا، 
على منتديات االنترنت، وش����عر 

املتداولون لها باالطمئنان.
وهذه الرواية لها اصول، وكانت 
مظاهرها حس����ب »شبكة ائتالف 
شباب التحرير« هو وجود مبارك 
اثناء مظاهرات ميدان التحرير في 
غرفة العمليات مع قادة االسلحة، 
وقائد اجليش املش����ير طنطاوي 
ورئيس االركان، وهو يشاهد ما 
يحدث في امليدان، وحتليق طائرات 
من نوع اف 16، ثم هيليكوبتر على 
ارتفاع منخف����ض، وكانت روحه 
املعنوية عالية، لكنه لم يعلم ان 
أوامره لن يتم تنفيذها، باالضافة 
الى انه كانت هناك معلومات من 
عدة سنوات، عن ان جمال مبارك 
حاول تكوين ص����الت مع بعض 
ضباط احلرس اجلمهوري، وكنا 
قد اش����رنا فور اعالن اللواء عمر 
سليمان عن تنحي مبارك، الى انه 

متت اقالته.

اتهام عائشة عبدالهادي بدفع األموال للبلطجية
لالعتداء على المتظاهرين في موقعة »الجمل«

أموال ألش��خاص م��ن أجل 
االعتداء على املتظاهرين في 
التحرير، ومت مواجهته بعدد 
م��ن البلطجي��ة »املس��جلني 
أك��دوا خالل  الذين  خط��ر« 
التحقيق��ات تقاضيهم أمواال 
من اجلابري الذي نفى متاما 

ذلك.
وع��ن ابراهي��م اخلطي��ب 
السابق  الشعب  مجلس  عضو 
فلم يت��م القب��ض عليه حتى 
اآلن رغم ص��دور قرار ضبط 
واحض��ار له من قب��ل النيابة 
تقرير جلنة  العام��ة، وأش��ار 
تقص��ي احلقائ��ق إل��ى اتهام 
بعض ش��هود العيان لصفوت 
الشريف بالتحريض باالعتداء 
في موقعة اجلمل، ونظرا لعدم 
لدليل  العام��ة  النيابة  امت��الك 
م��ادي على ذلك فل��م توجه له 
لسماع  استدعاء  العامة  النيابة 

أقواله فيما يخص ذلك.

»موقعة اجلمل«.
لعائش��ة  النيابة  ووجهت 
تهم��ة التحري��ض باالعتداء 
عل��ى املتظاهري��ن ف��ي هذا 
التحقيق  اليوم، وظهر خالل 
تأثر عبداله��ادي بعد توجيه 
التهم له��ا، ونفت من جانبها 
التهم املوجه��ة إليها، وطلبت 
أي  مواجه��ة  النياب��ة  م��ن 
شخص يذكر تقاضيه أمواال 
منها لتنفيذ ذلك، بعدها أخلت 

النيابة سبيلها.
ام��ا فيما يخص حس��ني 
مج��اور فتم توجي��ه االتهام 
ل��ه بالتحري��ض عل��ى دفع 
أم��وال لالعت��داء عليهم، اما 
عبدالناص��ر اجلابري النائب 
السابق عن دائرة الهرم فقد 
اعترف بخروج��ه وعدد من 
أنص��اره في مظاه��رة تأييد 
للرئي��س الس��ابق حس��ني 
مب��ارك ونف��ى قيام��ه بدفع 

2« مثول عائش��ة عبدالهادي 
وزيرة القوى العاملة السابقة، 
وحسني مجاور رئيس احتاد 
نقابات عم��ال مصر، ورجل 
األعمال ابراهي��م كامل، امام 
معهم  للتحقيق  العامة  النيابة 
في ه��ذا اخلص��وص وأمام 
التحقيق مت س��ؤالهم  جهات 
 2 االربع��اء  واقع��ة  بش��أن 
فبراي��ر الدام��ي املعروفة ب� 

مازالت موقعة اجلمل التي 
ش��هدها احد أي��ام ثورة 25 
يناير حتمل العديد من األلغاز 
الت��ي حتتاج الكش��ف عنها 
وعن املتسبب فيها واحملرض 
عليها، بعد ان مت االعتداء على 
الث��وار في مي��دان التحرير 
م��ن جانب ع��دد كبي��ر من 
خطر  واملس��جلني  البلطجية 
في هذا اليوم بواسطة اجلمال 
واخليول واألسلحة البيضاء، 
مما أدى الى استش��هاد عدد 

كبير من الثوار.
حينها  البع��ض  وأش��ار 
ال��ى ان املس��ؤول ع��ن هذه 
الوطني  احلزب  هو  اجلرمية 
وقياداته وحكومته وفي هذا 
الصدد فقد أكد احمد شلبي 
الصحافي بصحيفة املصري 
اليوم خ��الل مداخلة هاتفية 
لبرنامج »العاش��رة مس��اء« 
امل��ذاع على فضائي��ة »درمي 

أنوشكا: لم أشارك
في الثورة خوفاً على حياتي

شوبير: سبحت بحمد مبارك
حفاظاً على أكل عيشي!

اعترف االعالمي احمد شوبير 
بأنه كان يس���بح بحمد النظام 
السابق للرئيس حسني مبارك، 
الذي اضطر للتخلي عن منصبه 

بعد ثورة يناير.
وقال ش���وبير عبر برنامجه 
النهاردة« اعترف بأنني  »كورة 
كنت اس���بح بحمد النظام، نعم 

كنا كذلك، واآلن نعترف فقد كانت 
الظروف جتبرنا على ذلك، ومن 

ال يفعل ذلك ال يعمل.
واضاف رزقي واكل عيش���ي 
كله من االعالم وتقدمي البرامج، 
وال امل���ك اي اعم���ال خاصة او 
ممتل���كات وكان البد ان احافظ 

على عملي.

مي سليم: حظر التجول أجبرني 
على نقل زفافي لألردن

أنوشكا

مي سليم

انها  قال����ت املطربة انوش����كا 
لم تش����ارك في ث����ورة 25 يناير 
خوفا عل����ى حياته����ا، ومن اجل 
رعاي����ة والدت�ه������ا ال�ت����ي تبلغ 
 90 عام����ا، مؤكدة انه����ا ترف��ض
تخوين من لم يش����اركوا مبيدان 
التحرير. وفي حني اكدت انها ترفض 
تقدمي االغاني الوطنية في املناسبات 
النها يجب ان تؤدى بصدق شديد، 
اوضحت انوش����كا انها طوال ايام 
الثورة كانت تتابع االحداث حلظة 
بلحظة عبر قنوات التلفزيون، ولم 
تفعل شيئا اكثر من ذلك، الفتة الى 
انها كان����ت خائفة ومرعوبة على 

والدتها التي تعيش مبفردها.

في تط��ور مفاجئ قررت الفنانة 
الشابة مي س��ليم نقل حفل زفافها 
على رج��ل االعمال عل��ي الرفاعي، 
واملق��ررة اقامته نهاي��ة مارس من 
القاهرة لالردن. سليم اكدت انه كان 
من املق��رر ان تقيم احتف��اال كبيرا 
بهذه املناس��بة في القاه��رة، اال انه 
نظ��را لالحداث اجلارية واس��تمرار 
حظ��ر التج��ول دفعه��ا لالتفاق مع 
عريس��ها على نقل الزفاف لالردن 
وقضاء شهر العسل في احدى الدول 
االوروبية ث��م العودة واالقامة بعش 
الزوجية ال��ذي مت تأثيث��ه بالقاهرة 

اجلديدة مبنطقة التجمع اخلامس.

مريم فخر الدين: على حسني مبارك 
تدخين »الشيشة« مع القذافي وبن علي!

تامر حسني يحاول تحسين صورته
ويُطلق حملة تبرع بالدم لمصابي الثورة

عشوب: أنا البطل الحقيقي لـ »طباخ الريس«

عم���اد الدين أديب يطلبن���ي وكان في عام  2005  
ويق���ول لي : إننا نعم���ل برنامج » كلمة للتاريخ 
« مع الرئي���س مبارك وهو طلبك لتكون املاكيير 

اخلاص خالل هذه الفترة.

كشف خبير املاكيير العاملي محمد عشوب عن 
عالقته بالرئيس املصري السابق حسني مبارك 
والت���ي بدأت بحلم حتق���ق وكاد ينقلب لكابوس 
مرعب له على يد جناحي األخطبوط حسب قوله 

زكريا عزمي وأنس الفقي.
وأكد عشوب أنه البطل احلقيقي للفيلم الشهير 
»طب���اخ الريس«، موضحا ان���ه عمل على مدار 5 
سنوات املاكيير اخلاص بالرئيس املصري السابق، 
لكن عشوب لم يكن يحلم أن يكون هذا الوجه الذي 
حاول جتميله قبل اخلروج على شعبه بكل هذه 
القسوة والفساد الذي مأل مصر وحكمه، لم يكن 
يتصور عشوب على حد قوله  ان هذا الرجل الذي 
تعامل معه عن قرب وملس فيه ودا  وحبا  يخفي 
وراء زبانية جهنم من وزرائه ومسؤوليه كل هذا 
الفساد، ويقول عش���وب في شهادته على عصر 
مبارك وحكمه : عزائي أنه مازال في مصر شرفاء 
مثل النائب العام احملترم الذي سيعيد حق الشعب 

من مبارك أو يعيد حق مبارك إن كان له حق . 
 ويتابع عش���وب : دخلت قصر الرئاس���ة في 
2002 وبعدها انته���ت عالقتي بالقصر والرئيس 
ملدة 3 سنوات،  حتى فوجئت بصديقي اإلعالمي 

اعتبرت املمثلة مرمي فخر الدين ان قرار التنحي 
والتخلي عن الس����لطة الذي اتخذه الرئيس السابق 
مبارك هو األفضل له على االطالق طوال الثالثني عاما 
التي حكم فيها مصر، وقالت مرمي انها اندهشت من 
عناد مبارك في البداية ورفضه ترك رئاس����ة البالد 
واالستجابة ملطالب الشعب، واضافت انا ممن كانوا 
ضد نظ����ام مبارك، وكان يجب عليه ترك الس����لطة 
منذ س����نوات، كما كان عليه التنحي مبجرد حدوث 

املظاهرات في التحرير، لكنه راوغ وماطل.
واردفت التنحي هو افضل القرارات التي اخذها 
مبارك في ال� 30 عاما، وحتدثت عن سوزان ثابت قرينة 
الرئيس السابق قائلة اكره هذه السيدة كثيرا، كنت 
احب جيهان السادات ألنها وقفت بجوار زوجها، أما 
سوزان فقد وقفت أمام زوجها دائما، وهاجمت مرمي 
فخ����ر الدين مبارك وزعماء آخرين حني قالت مبارك 
وزين العابدين بن علي والقذافي عليهم ان يجلسوا 

معا ويدخنوا »الشيشة« فهم ليسوا بزعماء.

بهدف حتسني صورته التي اهتزت امام الشعب 
لتأييده نظام مبارك ومهاجمته ثورة 25 يناير قام 
تامر حس���ني بقيادة حملة للتبرع بالدم لصالح 
مصاب���ي ثورة 25 يناير وذل���ك بحديقة األزهر، 
مبش���اركة عدد كبير من اجلماهي���ر في احلملة 
باإلضافة الى عدد من أصدقائه من داخل الوسط 
وخارجه. ومن ضمن النجوم املشاركني في احلملة 
الفنان كرمي محسن وحس���ام احلسيني وأحمد 
عصام وزين امني السقا ووائل عبدالفتاح وشقيقه 
حسام حس���ني. وقام تامر حسني بتقدمي شكره 

للجمهور الذين شاركوا في احلملة معربا عن انه 
عمل انساني، ويجب ان يشارك الشعب املصري 
املصابني والذين قدموا دماءهم للوطن. كما شارك 
تامر حس���ني في حملة لتنظيف شوارع مصر، 
كما قدم اكثر من اغنية وطنية عن احداث الثورة 
مثل »متشكرين يا جيشنا« و»شهداء 25 يناير« 
و»صباح اخلير يا مصر« ومازال يعمل حاليا من 
اجل االنتهاء من تسجيل البومه بعنوان »شهداء 
25 يناير« واملقرر طرحه باألسواق خالل الفترة 

مرمي فخر الديناملقبلة.

محمد عشوب

اتهام جمال مبارك بخطف رضا هالل وقتله
كش���ف برنامج احلياة اليوم النقاب عن 
قضية اختفاء صحافي االهرام رضا هالل منذ 
عدة سنوات، حيث اتهم شقيقه جمال مبارك 
بخطفه وقتله في جهة غير معلومة وقال ان 
حبيب العادلي وزير الداخلية احملبوس تواطأ 

مع جنل الرئيس املخلوع.
وتس���اءل ملاذا لم يتم التحقيق مع سائق 
االهرام وهو آخر من شاهد شقيقي، وكشف 
ان هناك قيادات بالداخلية اكدت له ان شقيقه 

على قيد احلياة وانه محتجز اآلن.
واك���د ش���قيق الصحاف���ي املختطف انه 
تقدم ببالغ ضد جمال مبارك يتهمه بخطف 
رض���ا هالل بعد تصريحه بأن جنل الرئيس 
الس���ابق ال يصل���ح لقيادة ش���ركة فكيف 
يتولى رئاس���ة مص���ر واختط���ف بعد هذا 
 التصريح في ش���ارع قصر العيني بواسطة

سيارة ديبلوماسية وهو عائد من االهرام الى 
شقته بذات الشارع.

عمرو خالد: أفكر في الترشح للرئاسة 

باخوم متحدثة باسم الخارجية بدالً من زكي
القاه���رة � يو.بي.آي: عني وزي���ر اخلارجية 
املصري نبيل العربي امس االول السفيرة منحة 
باخوم متحدثا باسم الوزارة خلفا للديبلوماسي 
املخضرم حسام زكي الذي عمل في منصبه الكثر 

من ستة اعوام.
وذكرت وكالة انباء الشرق االوسط ان العربي 
اصدر ق���رارا بتعيني باخوم الت���ي كانت تتولى 
منصب مدير ادارة االعالم والديبلوماسية العامة 

بوزارة اخلارجية.
ونقلت الوكالة عن باخوم ان وزير اخلارجية 
بدأ بتشكيل مجموعات عمل داخل الوزارة ملتابعة 
االوضاع الداخلية فيها وايضا امللفات السياسية 
اخلارجية. وأوضحت ان جلنة شكلها العربي ستقوم 
مبراجعة شاملة لكافة اجلوانب االدارية والهيلكية 
في وزارة اخلارجية وم���ن بينها حركة تنقالت 

اعضاء وزارة اخلارجية مبختلف درجاتهم.

أكد الداعية اإلسالمي د.عمرو خالد انه يفكر في الترشح للمنافسة 
على مقعد رئيس اجلمهورية، وإن استبعد أن يترشح في االنتخابات 
القادمة مبررا ذلك بأنه ليس جاهزا خلوض تلك املعركة اآلن. وأضاف 
عمرو خالد خالل حلول����ه ضيفا على برنامج القاهرة أمس األول انه 
يجهز النشاء حزب سياسي ذي توجهات تنموية، مشيرا الى ان انشاء 
احلزب س����يتطلب وقتا مما يجعله يفك����ر في االنضمام حاليا حلزب 
قائم دون أن يحدد اس����م احلزب الذي ينوي االنضمام إليه. الى ذلك، 
أبدى الداعية االسالمي عمرو خالد، استياءه الشديد من نسبة األمية 
املرتفعة مبصر، قائال: »أشعر باخلزي لوجود 17 مليون أمي في البلد 
الت����ي اجنبت أحمد زويل وفاروق الباز«. واضاف خالل املؤمتر الذي 
نظمته »فوداف����ون« الطالق مبادرة محو االمية بالتعاون مع جمعية 
صناع احلياة ومنظمة اليونسكو والهيئة القومية لتعليم الكبار مبصر، 
أن احللم الذي يراود املصريني جميعا بعد ثورة 25 يناير هو نهضة 

د.عمرو خالدبلدهم، مؤكدا أنه ال نهضة في ظل وجود ماليني ال تقرأ وال تكتب.

»نعم« للتعديالت الدستورية« تجمع »اإلخوان« و»الوطني«
القاهرة � وكاالت: قبل ايام من 
االستفتاء املقرر اجراؤه السبت املقبل 
على تعديالت دستورية اقترحتها 
جلنة شكلها املجلس االعلى للقوات 
املسلحة املصرية، اجتمع االخوان 
الوطني للمرة  املسلمون واحلزب 
األولى عل���ى تأييد هذه التعديالت 
بينما ترفضها كل القوى السياسية 
االخرى واملرشحان االبرزان للرئاسة 

محمد البرادعي وعمرو موسى.
ودعت جماعة االخوان املسلمني 
عبر موقعها على شبكة االنترنت 
»جم���وع االخ���وان ومحبيهم الى 
التصوي���ت بااليج���اب لصال���ح 

التعديالت الدس���تورية املقترحة« 
التي وصفتها بأنه���ا »البداية ألي 
تغيير متوقع والطريق الى تعديل 
الدس���تور بش���كل كام���ل«. وقال 
القيادي في اجلماعة محمد موسى 
في تصريحات نش���رت على نفس 
الدستورية  املوقع ان »التعديالت 
غير كافي���ة لتلبية مطالب الثورة 
)التي اطاحت مببارك( والثوار اال 
ان البالد متر مبرحلة حرجة تتطلب 
اخلروج من عنق الزجاجة من خالل 
تلك التعديالت للخروج من احلالة 
الى حالة االس���تقرار«.  االنتقالية 
ولكن »ائتالف شباب الثورة« مفجر 

االنتفاض���ة التي اطاحت بالرئيس 
املصري السابق حسني مبارك دعا 
امس الى التصوي���ت ب� »ال« على 

التعديالت الدستورية.
وقال القيادي في هذا االئتالف 
شادي الغزالي حرب لوكالة فرانس 
برس »لقد حددن���ا موقفنا، اذهب 
وشارك وصوت ب� »ال«، نريد دستورا 
جديدا ومتديد الفترة االنتقالية مع 
تشكيل مجلس رئاسي«. وأعلن املدير 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي واالمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى وهما 
املرشحان االبرزان لرئاسة اجلمهورية 

انهما سيصوتان ب� »ال« في االستفتاء 
الدستورية. وقال  التعديالت  على 
موسى في تصريحات للصحافيني 
انه »يرفض التعديالت وسيصوت 
ضدها«، مطالبا بأن »تشمل تقليص 
صالحيات رئيس اجلمهورية«، كما 
دعا إلجراء االنتخابات الرئاسية قبل 
التشريعية. وأكد البرادعي كذلك في 
تصريحات متتالية لوسائل االعالم 
املصرية انه س���يصوت ب� »ال« في 
االس���تفتاء، معتبرا ان���ه »البد من 
وضع دستور جديد« وال جدوى من 
اجراء اي عملية »ترقيع« للدستور 
احلالي. واعلن حزبا التجمع )يسار( 

والوفد )ليبرالي( رفضهما للتعديالت 
الدستورية. كما اكد حزب التجمع 
في بيان اصدره امس ان التعديالت 
»لم متس سلطات رئيس اجلمهورية 
املطلقة الواردة في نصوص الدستور 
وان بقاء هذه النصوص س���يجعل 
م���ن اي رئيس يتم انتخابه حاكما 
مس���تبدا ودكتات���ورا رغما عنه«. 
وخلص احمللل السياس���ي حسن 
الرافضني للتعديالت  نافعة حجج 
الدستورية املقترحة معتبرا ان هذه 
التعديالت »كانت ستلقى ترحيبا 
هائ���ال لو انها جاءت قبل ثورة 25 

يناير في اطار برنامج اصالحي.

البرادعي وموسى وائتالف الثورة والوفد والتجمع يرفضونها

القوات املسلحة تعيد بناء كنيسة صول في أطفيح  )رويترز(


